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Menyikapi Permasalahan 
Kenaikan BBM 

Oleh : Rafika Dwi H. 

 Rencana pemerintah untuk 

menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
sudah pernah diwacanakan pada satu tahun 
silam, namun atas banyak pertimbangan, 
rencana kenaikan BBM pada tahun 2012 tid-
ak terlaksana. Kini pemerintah kembali me-
rencanakan kenaikan harga BBM, seiringan 
dengan adanya isu tersebut publik telah 
menuai pro dan kontra dari banyak kalangan. 
Baik dinilai dari segi ekonomi, politik, sosial, 
dan beberapa hal lainnya. Dari beberapa in-
formasi media, dikatakan bahwa kenaikan 
BBM pada tahun 2013 ini akan dibunyikan 
gong dari pemerintah pada bulan Juni di 
minggu ketiga. Artinya, kini kita hanya ting-
gal menghitung hari.  

Dari sudut pandang ekonomi kenai-
kan harga BBM tidak dipungkiri akan me-
nyebabkan cost push inflation atau dorongan 
inflasi dimana hal ini terjadi diakibatkan oleh 
imported inflation  (inflasi yang disebabkan 
oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi 
di luar negeri di negara asing yang memiliki 
hubungan perdagangan dengan negara yang 

bersangkutan) dari harga minyak inter-
nasional. Namun ada beberapa pandangan 
yang harus segera kita kritisi jika BBM ini 
tidak dinaikkan. Baik berbicara dampak 
jangka pendek atau panjang. 

Perlu kita ketahui, sejauh ini Over 
Consumtion (konsumsi yang berlebih) pada 
BBM bersubsidi telah menjadi permasalah 
sentral perekonomian Indonesia. Hal ini 
juga menyebabkan kondisi fiskal Indonesia 
banyak mengalami tekanan. Tidak adanya 
tindakan pengendalian pemerintah untuk 
subsidi BBM akan menyebabkan kuota BBM 
bersubsidi ‘jebol’ lagi seperti tahun sebe-
lumnya  

Ya, sampai saat ini subsidi BBM 
selalu menyisakan masalah. Baik berimbas 
langsung pada kebijakan juga pada ke-
hidupan masyarakat secara langsung. Tidak 
dipungkiri permasalah BBM adalah perma-
salah yang mencakupi tingkatan  global dan 
mendunia. Tak hanya itu, permasalahan 
penetapan harga BBM merupakan fakta 
ekonomi sekaligus fakta politik yang secara 
massif mempengaruhi kesejahteraan 
masyarakat. Masalah subsidi BBM semata-
mata bukan hanya masalah besar kecilnya 
defisit anggaran, melainkan bersangkut paut 
dengan soal kebijakan energi, konservasi 
energi dankualitas penyerapan belanja 
negara. 
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 Hemat penulis, subsidi BBM bukan lagi 
kebijakan yang baik untuk masih perlu diada-
kan. Memang tidak mudah untuk menyesuaikan, 
karena pola masyarakat kita yang sudah biasa 
dimanjakan oleh subsidi BBM. Ada baikknya 
subsidi BBM yang hampir menyentuh lebih ang-
ka 200 Triliun dimanfaatkan untuk kepentingan 
lainnya. Misalnya saja pembangungan In-
frakstruktur, jaminan kesehatan masyarakat, 
perbaikan sistem transportasi, pembangunan 
jalan di daerah-daerah yang sulit terjangkau, 
atau hal sosial lainnya. Mengingat subsidi BBM 
ini tidak lagi efektif untuk rakyat kecil. 
 Efek positif pengurangan subsidi premi-
um dan Solar akan terasa dalam jangka waktu 
cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2013 
saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan 
meringankan beban negara pada tahun-tahun 
mendatang. Uang rakyat yang tadinya untuk 
subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai 
investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya 
manusia, serta penanggulangan kemiskinan 
yang efek positifnya lebih bersifat jangka pan-
jang dan permanen. Pengeluaran seperti ini 
dampaknya bersifat jangka panjang karena 
merupakan belanja modal atau investasi 
Pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat 
konsumtif, sekali dipakai langsung habis. 

Sumber Gambar : Kementrian Keuangan 

 
Ingin tahu lebih lanjut?  

Mari hadiri diskusi  publik bersama 
komisariat HMI-MPO Fakultas Hukum UII 
pada Rabu  12 Juni 2013 pukul 19.00 wib 
di Hall Tengah FH UII.  
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Bpk. Masnur (Dosen FH UII) 
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Versi digital bisa diunduh di blog yang beralamat : 
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Alokasi Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran 
 

Ketika menyentuh ranah keadilan 
ekonomi, rasanya subsidi BBM jelas merupa-
kan bentuk kebijakan publik yang sangat 
tidak adil. Subsidi BBM bisa jadi merupakan 
bentuk kejahatan yang sistemik, menurut 
tesis ahli Ekonom Faisal Basri. Data Susenas 
2008 dan Bank Dunia 2010 mengindikasikan 
dengan kuat bahwa 25% rumah tangga ber-
penghasilan (dan pengeluaran) tertinggi, 
justru menikmati subsidi BBM sebesar 77% 
per bulan. Sementara, 25% kelompok rumah 
tangga ber penghasilan (dan pengeluaran) 
terendah hanya kecipratan alokasi subsidi 
15%. Alokasi subsidi di bidang energi 
(khususnya BBM) juga merupakan kebijakan 
yang salah kaprah dan salah sasaran.  

Dari data di atas betapa ekstremnya 
kita dapat menyimpulkan bahwa dana yang 
disediakan pemerintah untuk mensubsidi 
BBM dimanfaatkan oleh sebagian masyara-
kat yang mempunyai kendaraan pribadi yang 
memiliki pendingin AC. Masih pantaskah di-
maklumi? Ketika  mindset yang kita bangun 
selama ini untuk rakyat kecil? Think again! 

Konsumsi BBM bersubsidi di dalam 
negeri diperkirakan akan naik lagi menjadi 
hampir 50 miliar liter untuk tahun 2013 ini. 
Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium 
sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp 193,8 
triliun menjadi Rp 251,6 triliun. Jika harga 
minyak dunia tetap tingi dan konsumsi terus 
naik seperti ini, subsidi akan menggelem-
bung di luar kemampuan anggaran negara 
untuk memikulnya. Subsidi harga BBM ada-
lah jenis pengeluaran yang buruk. Belum lagi 
subsidi yang berlebihan mendorong pem-
borosan dan saat ini subsidi sudah melebihi 
kuota anggaran, artinya subsidi  menyebab-
kan defisit dan defisit dibiayai dengan utang.  
Dalam pemikiran kasar, dapat dipahami sub-
sidi yang salah sasaran ini dibayar dengan 
utang Negara. 

Harga Energi  

Kebijakan harga BBM selalu menjadi perb-
incangan dan debat terbuka di Tanah Air. Ketika 
berbicara tentang harga energi perlu diketahui 
harga BBM di dunia sangat bervariasi. Harga BBM 
yang kurang dari harga minyak dunia adalah 
Negara-Megara pengekspor seperti Venezuela, 
Arab Saudi, & Kuwait. Sedangkan Negara 
pengimpor hampir rata-rata menyentuh angka Rp. 
10.340/liter bahkan sampai menyentuh harga Rp. 
23.000/liter. Jadi sangat aneh rasanya ketika nega-
ra Indonesia sebagai Negara pengimpor masih 
menetapkan kebijakan harga “murah” dibanding-

kan negara pengimpor lainnya.   
Dari data Kementrian Energi dan Sum-

berdaya Mineral (ESDM) harga BBM dapat kita 
bandingkan dengan negara lainnya seperti Kam-
boja dan Laos. Kedua negara tersebut merupakan 
negara yang tingkat pendapatan perkapitanya 
lebih rendah dibandingkan di negara Indonesia. 
Namun harga BBM dari negara tersebut bisa men-
capai lebih dari Rp. 13.000.  Belum lagi ada Negara 
seperti Turki yang telah menarik pajak dari 
penggunaan BBM, namun pertumbuhan ekonomi 
mereka tetap stabil.   
 Harga BBM yang lebih banyak menda-
tangkan mudharatnya ketimbang manfaat 
ekonomi karena Harga BBM yang dibuat “murah”. 
Harga murah membuat konsumsi boros dan makin 
meningkatkan ketergantungan pada BBM.  Karena 
ada subsidi BBM yang ada di Indonesia, harga jual 
BBM di dalam negeri jauh lebih murah daripada 
harga di negara-negara tetangga. Itu sebabnya, 
banyak para penyelundup justru menikmati 
perbedaan harga ini seraya merugikan keuangan 
negara dan merugikan rakyat. Ini salah satu indi-
kator yang menyebabkan subsidi BBM salah 
kaprah dan dimanfaatkan oleh penyeludup. Kita 
sebut saja mereka sebagai “mafia BBM”. 

 
Ketahanan Energi 

 Berbicara mengenai ketahanan energi, 
ada banyak hal yang harus kita ketahui. Bah-
wasannya negara Indonesia sejak tahun 2008 su-

mengandung makna seperti ini, resource 
disebut sebagai sebagai sumber daya ca-
dangan yang belum terbukti. Sedang proven 
reserve adalah cadang yang telah terbukti. 
Dalam hal ini kita membahas konteks minyak 
dan gas.    
 Mari kita perhatikan tabel di atas. 
Salah satu Assistant of Petroleum Geology  
(geologi minyak dan gas bumi) Didit Kusuma 
Negara menjelaskan bahwa cadangan 
secara resource (belum terbukti) di Indonesia 
memiliki 70 Milyar barel minyak dan 594 
TCF gas dan lebih kecil dibandingkan proven 
recource (cadangan terbukti) yaitu sebesar 
4.2 Milyar barel minyak dan  157 TCF. 
Menurut Didit yang harus dikritisi ada-
lah resource sebanyak itu hanya masih se-
batas impian untuk dilakukan 
produksi, karena secara realistis cadangan 
yang seharusnya dipakai adalah proven re-
served. Mengapa demikian? Sudah sangat 
jelas bahwa proven reserve merupakan ca-
dangan terbukti yang bisa diambil dan masih 
terus dilakukan produksi hingga saat ini. 

Kesimpulan 

 Menyikapi data-data yang telah 
disodorkan di atas, banyak pertimbangan 
yang harus dilakukan jika BBM tidak jadi 
dinaikkan. Dari segi membengkaknya APBN, 
dan penggunaan subsidi yang salah kaprah, 

dah tidak lagi menjadi negara pengekspor min-
yak dunia dan keluar dari OPEC kita sudah 
beranjak menjadi negara net importir. Ini 
artinya Indonesia dalam penggunaan energi 
telah melakukan impor minyak dari negara lain. 
Mengapa bisa terjadi? Jelas, kita harus membu-
ka mata lebar-lebar bahwa Indonesia bukan lagi 
negara penghasil minyak yang besar. Karena, 
konsumsi minyak kita dari tahun ke tahun terus 
meningkat melebihi produksi kita. Dapat kita 
lihat dari grafik di bawah yang menunjukkan 
tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dari 
tahun ke tahun meningkat dan diperkirakan 
sampai dengan tahun 2013 konsumsi BBM ini 
akan semakin bertambah lagi. 

Konsumsi premium bersubsidi selama tiga tahun 
terakhir rata-rata meningkat 

sebesar 10,1% dan solar sebesar 9,1 

 Ada beberapa banyak persepsi yang 
salah tentang mindset besarnya jumlah ca-
dangan migas yang ada di Indonesia sampai 
saat ini. Ada dua hal yang patut kita pahami 
yaitu Istilah resource (sumber daya) dan proven 
reserve (cadangan terbukti). Ada perbedaan 
dari kedua istilah tersebut. Dalam dunia energi 
dapat kita kenal kedua istilah tersebut yang 

Sumber Data : Kementrian ESDM 


